
STRETNUTIE S OBČANMI 6.3. 2012 
SD Prievoz 
 

PODNET NÁVRH RIEŠENIA STAV VYBAVENIA KOMPETENCIA 
Na stavbe vznikla loggia, 
ktorá je v rozpore so SP, 
ŠSD nepreukázal rozpor 
so SP 

Prešetriť výkon ŠSD a ďalší postup 
v stavebnom konaní 

 MČ 

Záhradkárska oblasť 
Studený Dolec- 
„stanovené nezmyselné 
limity na veľkosť 
záhradkárskych chatiek“. 
Jedná nejako výbor 
záhradkárov 
s kompetentnými 
orgánmi?- žiadosť o 
informácie 

Tieto limity sú stanovené v UŠ, ktorá 
musí byť rešpektovaná, a preto nie je 
možné, aby tam boli povoľované väčšie 
stavby, hoci obmedzenie nie je 
rozumné. Urbanistickú štúdiu 
obstarávalo hlavné mesto 

 Magistrát 

Čierna stavba na rohu 
kaštieľskej ulici. V akom 
stave je konanie?  

Starosta informoval, že stavebník podal 
trestné oznámenie na neho a na MiU. 
Stavebné konanie ďalej bude 
pokračovať v zmysle zákona a urobíme 
všetko preto, aby sme stavebníka 
prinútili čiernu stavbu odstrániť. 

Pokračovanie 
v konaniach 
v zmysle zákona. 

MČ 

Problém čistoty 
v Ružinove, výkon 
verejno-prospešných 
služieb nie je vykonaný 
dobre.  

Kontrolovať viac pracovníkov- aj 
prostredníctvom GPS zariadení. 
 
Návrh: dať na webovú stránku aj 
harmonogram prác, starosta zároveň 
požiadal aj občanov o verejnú kontrolu. 
 
Informácia koľko čiernych skládok 
odpadu MČ musí stále odstraňovať 
a vznikajú stále na nových 
priestranstvách. 

Zvýšená kontrola 
pracovníkov RP-
VPS 

MČ 
 

Rozbitá cyklotrasa na 
Ružinovskej 

Cyklotrasa sa bude opravovať v tomto 
roku po dohode MČ a Magistrátu. 
 
Budú sa tiež budovať ďalšie cyklotrasy, 
nielen centrálne, ale aj vo vnútri sídlisk. 

 Magistrát, MČ 

Chýbajúce smetné koše Áno, smetiaky budeme ďalej osádzať 
tento rok, je potrebné osadiť ich viac. 

 MČ 

Neporiadok okolo herne 
na Bachovej 

Preveríme koho je pozemok a vyzveme 
majiteľa, aby ho upratal. 

 MČ 

Neporiadok na 
zastávkach MHD 
a chýbajúce smetné 
nádoby 

Zastávky si musí upratovať DPB  
 
Vyzveme ich, aby na Domkárskej 
osadili smetný kôš. 

Neustále ich 
vyzývame na 
úpravu jednotlivých 
problematických 
zastávok.  

DPB, a.s 

Neporiadok okolo 
novinového stánku na 
Domkárskej ulici 

Preveríme koho je pozemok a vyzveme 
majiteľa, aby ho upratal. 

 MČ 

Ako prebehol  výber 
firmy, ktorá robí audit 

Správa bude prerokovaná na 
zastupiteľstve, čiže je verejne 

 MČ 



úradu. Bude správa na 
internete? 

prístupným dokumentom. Firma bola 
vybraná na základe prieskumu trhu, tak 
ako určuje zákon. 

Kedy budú zaslané 
platové výmery za 
parkovanie? 

Preveríme prečo výmery ešte neboli 
zaslané.  

 MČ 

Kto má na starosti fórum 
na webstránke, na 
niektoré podnety nie je 
odpovedané. 

Stránku spravuje hovorkyňa MČ, pri 
niektorých podnetoch chýba odpoveď, 
keďže ich vyriešenie niekedy trvá 
dlhšie, niektoré sú odkumunikované 
s obyvateľmi aj inými kanálmi. 
V každom prípade, všetky podnety na 
webfóre sa riešia. 

Všetky podnety sú 
odkomunikované, 
resp. sa priebežne 
riešia. 

MČ 

Nie sú zverejnené všetky 
faktúry na webstránke 

Zverejňujeme všetky faktúry na 
internete, preveríme, či niektoré nie sú 
zverejnené (chýba príloha scanu 
faktúry) 

 MČ 

Poďakovanie, že 
podnety z minulých 
stretnutí sa vyriešili 

   

Aký je postup, keď 
niekto parkuje na 
cudzom parkovacom 
mieste? 

Občan sa musí MP preukázať 
rozhodnutím o pridelení boxu . 

 MP 

Je plánovaná nejaká 
výstavba na bývalej 
požiarnickej lúke 
(Gagarinova, Mierová)   

Áno, stavebník už má územné 
rozhodnutie z roku 2009 

 MČ 

Problém obyvateľov 
v starej radnici 
v Prievoze. Plot je 
posunutý oproti 
pôvodnej dokumentácii, 
čo  konštatoval aj ŠSD, 
bude stavebníčka 
vyzvaná, aby plot 
posunula? Majiteľka má 
tiež burinu na pozemku.  

Preveríme výsledky ŠSD 
 
Pôjdeme na kontrolu poriadku 
a majiteľku vyzveme, aby ho vypratala. 

 MČ 

Ako má postupovať 
človek, ak si chce 
prenajať nebytové 
priestory od MČ  

Nebytové priestory spravuje Prvá 
Ružinovská. Keďže zákon už 
neumožňuje priamy prenájom, 
vyhlasujeme  verejnú obchodnú súťaž, 
do ktorej sa môžu prihlásiť všetci 
záujemcovia o priestor. Tieto súťaže sa 
postupne budú vyhlasovať na všetky 
voľné priestory.  

 MČ 

Výtlk na ceste pri 
Prievozskom cintoríne- 
pri stavbe treba opraviť 

Uložiť stavebníkovi, aby výtlk opravil.  MČ 

Zviditeľnenie prechodov 
pre chodcov na 
Ružinovskej ulici 

Cesta patrí Magistrátu Už sme požiadali 
Magistrát 
o viditeľnejšie 
vyznačenie 
prechodov pre 

Magistrát 



 

chodcov na 
viacerých miestach, 
vrátane 
Ružinovskej ulice. 

Na Sartorisovej ulici (pri 
garážach) skládka 
odpadu 

Preveríme vec a vyzveme majiteľa 
pozemku, aby skládku odstránil 

 MČ 

Je v Ružinove 
bezbariérové verejné 
WC? 

V Ružinove sú verejné WC, ale nie sú 
funkčné, ich oprava si vyžaduje veľa 
finančných prostriedkov, 
o bezbariérovom verejnom WC 
nemáme informáciu. 

 MČ 

Poďakovanie:  keď sa 
prerábala 
elektroinštalácia na 
Mierovej, zaasfaltovali aj 
stromy, čo sa však 
podarilo promptne 
vyriešiť a asfalt 
odstrániť.  

  MČ 

V Ružinovskom Echu sa 
zbierajú staré fotografie, 
bude niekde ich 
prezentácia? 

Áno, plánujeme výstavu starých 
fotografií 

 MČ 

Staré „búdy“ na ulici 
Nové záhrady  
1. Dajú sa nejako riešiť? 
2. majiteľ tam má 
zložených veľa vrakov 
áut 

Ide o stavbu čierneho stavebníka, ktorý 
už bol spomínaný a proti ktorému 
bojujeme.  
 
Preveríme, či skládka vrakov 
neporušuje zákon o nakladaní s 
odpadmi 

 MČ 

Vysvetlivky: 
MP mestská polícia 
DI detské ihrisko 
BD bytový dom 
MČ Mestská časť Bratislava- Ružinov 
R- VPS- Ružinovský podnik Verejno-prospešných služieb 
SD- Spoločenský dom 
SP- stavebné povolenie 
ŠSD- štátny stavebný dohľad 
UŠ- urbanistická štúdia (územnoplánovací dokument) 
DPB, a.s.- dopravný podnik mesta Bratislava 
RP- VPS- Ružinovský podnik verejnoprospešných prác 


